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 احلمد هلل رب العادلُت . . . . .
    كنا مع اجلزء الثاين من ىذا الكتاب ادلتواضع الذي حاولت فيو ان اشرح بعض مما تعلمت عن 

POWERBUILDER  ىنا وصلت اىل القشم (س) الثالث الذي يتحدث عن   وDATAWINDOW  ماذلا وما
 .  يف التعامل مع االشياء و الذكي الذي  يستخدم احلل ادلناسب بأقل التكاليف و احسن النتائج)  ( طريقتو بولكل منا اسلو   عليها.

  DATAWINDOWننتقل اىل   POWERBUILDERيف ىذه اخلطوة االوىل من ,   مع القسم الثالث 
لوال   PBد وىذا رأي شخصي ان اعتق  . PBمع  ما ىي , وما اذلدف منها , وكيفية التعامل معها و دلاذا  نتحدث دائما عنها 

DW   دلا استمرت . وايضاPB  بـDW  سبقت كل شركات الربرلة مبا فيها اوراكل ومايكروسوفت  يف تكنولوجيا ادخال وارجاع
 البيانات و تسهيل  العمل على برامج قواعد البيانات  ( تقليص عدد ادلربرلُت , اجناز العمل بوقت اسرع , نتائج مبهرة ) .

الفورمز و  CREATE ( انشاء ) ربطها مع الربنامج  وكيفية    دائما حلل التواصل مع قواعد البيانات  كيفية حنتاج
باحلل الذكي   POWERBUILDERجاءت  . ىنا, اكسبورت , امبورت . . . اخل فلًت,  مث كيفية عمل سورت   الريبورتس

DATAWINDOW   الذي يصنف على انو قلبPOWERBUILDER . DW دخال تخدم بشكل عام إلتس
 , تعديل , حذف , ارجاع , تصنيف , حبث , .... اخل  البيانات  ( كل ما لو عالقة بالداتا اليت توجد داخل قواعد البيانات )

 اىل قسمُت   DATAWINDOWتقسم 
1. DataWindow object 
2. DataWindow control or component 

 القسم الثالث

DataWindow 
Technology 



  PowerBuilder 11.5 - DW TECHNOLOGY      3122 
 

القسم الثالث  -  3 PowerBuilder  11.5 الخطوة األولى فً    

 

تستخدم بشكل رئيسي مع  PBمن ادوات اداه ىي  :  DATAWINDOWلو اردنا اعادة تعرف 
DATABASE  , ات وايضا البحث  . . . اخل . تنقسم ارجاع البيانواذلدف الرئيسي منها التمكن من ادخال , تعديل ,حذف

يعمل    DW CONTROLمع العلم ان  DW CONTROLو    DW OBJECTاىل قسمُت ال ثالث ذلما 
ىو نفس   DATA STOREلإلشارة فقط يوجد ايضا  .  DW OBJECTللـ حاوي      CONTAINER كأنو

DW CONTROL   والفرق الرئيسي بينهم ان DW CONTROL    و  مرئيةDATA STORE  غَت مرئية 
 dw controlو   dw objectو   dbركز في الصورة التاليو  لفهم الرابط بين 

 
 

 

 

 

 

 

 لال ابٍ انمٍى سحًّ هللا:

 
 فً انمهب شؼث ال ٌهًّ إال اإللبال ػهى هللا..

 ٔفٍّ ٔحشت ال ٌزٌهٓا إال األَس باهلل..

 ٔفٍّ حزٌ ال ٌزْبّ إال انسشٔس بًؼشفخّ ٔصذق يؼايهخّ..

 ٔفٍّ لهك ال ٌسكُّ إال االجخًاع ػهٍّ ٔانفشاس إنٍّ..

 ال ٌسذْا إال يحبخّ ٔاإلَابت إنٍّ ٔدٔاو ركشِ ٔصذق اإلخالص نّ.  ٔفٍّ فالت

 ٔنٕ أػطً انذٍَا ٔيا فٍٓا نى حسذ حهك انفالت يُّ أبذا

،. 
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DATAWINDOW OBJECT 

 data source   ،     Presentation Styleكل شي نريده (  على يباتقر  حتتوي  Visual Database Painterىي 
 ،initial or default values  ،validation rules  (   مصدر البيانات ، طريقة العرض مبا فيها اخلطوط وااللوان و ايضا

 . . . . . اخل .يم االوليو ، الفورمات اخلاص ببعض االعمده ، الق

 . مل مع داتا بيس ( ادخال ، تعديل ، حذف ، حبث )مالحظة : ىنا يتم التعا

  new   <<  Workspace  <<  New  <<  Target  <<  templateمث     PB 11.5 مثال : 
Application  <<    مث حندد نوع  >>خنتار االسمtemplate  ىل ىوMDI   اوSDI  وليكنSDI     مثNext 

Next   <<    خنتارnone   خليار )  ( connectivity options  مثNext     و اخَتا Finish   << run  
 لتشغيل الربنامج . اشتغل واحلمد هلل .

MDI   =Multiple Document Interface 

SDI =Single Document Interface 

Connectivity Options   خيارات االول  3(خيارات التواصل مع قواعد البيانات) حتتويSQL Database  ين والثا
Application Server   و الثالث  وال حاجةNone . الذي قمنا بإختياره 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟   DataWindow objectكيفية انشاء 

الذي قمنا بإنشائو مث جديد   Targetخنتار الـ   ) work space and target بعد ان قمنا بإنشاء ورك سبيس و تارجت (
new   ونذىب مباشرة اىلDataWindow Tab  نختار لPresentation Style     )  طريقة عرض البياناتtree 
view  ، شجرةfreeform  ، طريقة حرهgrid   ، شبكةtabular  ، على شكل جدولcrosstab    ،composite  ،

graph ( . . . ، رسم بياين 
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DataWindow presentation styles 

Presentation 

style 
Description 

Tabular 
Data columns across the page and headers above each column. Several rows are viewable 

at once. 

Freeform 
Data columns going down the page with labels next to each column. One row displayed at 

a time. 

Grid 
Row-and-column format like a spreadsheet with grid lines. Users can move borders and 

columns. 

Label Several labels per page with one row for each label. Used for mailing and other labels. 

N-Up 
Two or more rows of data next to each other across the page. Useful for periodic data, such 

as data for each day of the week or each month in the quarter. 

Group 
A tabular style with rows grouped under headings. Each group can have summary fields 

with computed statistics. 

TreeView 
A tabular style that groups data hierarchically and displays the data in a way that is 

collapsible and expandable. 

Composite 
Several DataWindow objects grouped into a single presentation. Not supported by the Web 

DataWindow. 

Graph Graphical presentation of data. Not supported by the Web DataWindow. 

Crosstab Data summary in a row-and-column format. 
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RichText 
Paragraphs of text with embedded data columns. Not supported by the Web DataWindow 

or the Sybase DataWindow Web control for ActiveX. 

OLE 
An OLE object linked or embedded in the DataWindow and associated with the retrieved 

data. Not supported by the Web DataWindow. 

 

 Powerادلوجوده يف   DBمن   connectedادلراد العمل عليها بوضع   DBجيب التأكد ان   DW objectقبل اختيار
bar    وىي ىناEAS Demo DB V115    اليت تنزل بشكل تلقائي معSybase SQLAnywhere 11 

 ةالحظ الصور    connect( كل شي موجود و وجاىز فقط اعمل   ODBCويتم الربط عن طريق  

 
 .   Tabular( مع مالحظة ان االتصال قائم )  مث خنتار النوع الذي نريد وليكن   database painterنغلق شاشة 

 التً نعمل علٌها هً بوضع  DBالتاكد ان 

 الحظ السهم االخضر    PBمتصل بـ 
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 .) Data Sourceجيب حتديد مصدر البيانات (    ) DW object   ) Tabularبعد ان حددنا شكل الداتاويندو 

 
Table 1-2: Data sources you can use for a DataWindow 

Data 

source 
Description 

Quick 

Select 

The data is coming from one or more tables in a SQL database. The tables must be related 

through a foreign key. You need to choose only columns, selection criteria, and sorting. 

SQL Select 
You want more control over the select statement that is generated for the data source. You can 

specify grouping, computed columns, and so on. 

Query 

The data has already been selected and the SQL statement is saved in a query object that you 

have defined in the Query painter. When you define the DataWindow object, the query object is 

incorporated into the DataWindow and does not need to be present when you run the application. 

External 
The data is not stored in a database, but is imported from a file (such as a tab-separated or 

dBASE file) or populated from code. 

Stored 

Procedure 
The data is defined in a database stored procedure. 

Web 

Service 

The data is defined in a Web service. Support for a Web service data source is not available for 

the Composite, RichText, and OLE presentation styles. 

  Quick Selectسٕاءا اخخشث 

فإٌ انذاحا حأحً يٍ  sql selectأ 

DB ٕو اَج بأخخٍاس االػًذة ٔحم

انًشاد اسخخذايٓا ٔانفشق انٕحٍذ 

اٌ انثاٍَت حؼطٍك حشٌت اكثش فً 

بحشٌت    joinاالخخٍاس ٔػًهٍاث 

 يطهمت  .

Query  جًهت :SQL  حى حفظٓا

 ثى ٌخى يُاداحٓا ُْا فمط

External   حسخخذو بانؼادة :

الدخال انبٍاَاث ٔال حشحبط باي 

 حال بمٕاػذ انبٍاَاث
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 مث خنتار مجيع االعمدة .  employeeخنتار جدول ادلوظفُت 

 
 ascendingبناءا على رقم ادلوظف من الرقم الصغَت حىت الكبَت   sortوال ننسى ان جنعل 

 
 color and Bordersوبذلك نعود للشاشة اليت خنتار منها  PowerBarمن   Returnمث نعود بالضغط على 

 
 Finishمث   Nextضغط  كوديكن ( وديكن التغَت الحقا)يف ىذه ادلرحلة اخللفية و اخلط واللون مث خنتار 

 عن نفسً فأنا متفائل جدا، إذ لم أجد أي نفع من كونً أي شًء غٌر ذلك. 

 وٌنستون تشرشل
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،   Export / Import  XML حظ وجود ، ال  dw_employeesوتكون التسمية   saveاخلطوة االوىل جيب عمل 
column specification    ،preview   ،Design    ،Proprieties Datawindow   . . . . . . . . 

. وايضا خصائص    dw objectوىي منصة تصميم )  design   ) Dw painterان من اىم الشاشات ىي الحظ 
proprieties DataWindow  . من خالل خصائصdw  تطيع التحكم بالعديد من االمور منها (خيارات الطباعة ، نس

 ، .. . اخل .   JAVA SCRIPTو  HTMLاخللفية وكل ما لو عالقة هبا مثل الشفافية ، خيارات 

 
 Design  <<  Options)) إلضافة ادلسطرة من  design   ) dw painterمنصة العمل (يف حنتاح ايضا اىل تغَت 

 

 
وليس من العقل   األفكار رزق من اهلل يسوقو إليك

قوالذكاء التفريط فى ىذا الرز   

فرب فكرة زارتك اليوم جاء أوان تنفيذىا بعد 
فإذا لم تكن ساكنة فى دفتر يقيده  سنين  

ذىب وضاع تفصيلوفربما جاء أوان ما   
 

فدون فكرة، معلومة أعجبتك، أو خطة عمل.   
 

 أفكار صغيرة لحياة كبيرة
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CONTROLDATAWINDOW  

DW CONTROL  ) تستخدم كمخزن او حاويةCONTAINER    للـ  (DW OBJECT    وهبذه الطريقة
 انواع 3ادلوجوده  بداخلها ، يوجد منها     DW OBJECTعناصر نستطيع التعامل مع كل 

1. PowerBuilder Dw ) يستخدم للربامج العادية  )client/server and distributed applications.(( 

2. Web Dw  ) تستخدم للويب وتكون خفيفة وذلا عده انواعHTML , XHTML , XML ( 

3. Sybase DataWindow Web control for ActiveX 

 السؤال ادلهم كيف  ديكننا اضافتها اىل الشاشة اليت نعمل عليها ؟؟؟ بسيطو جدا جدا

 
 WINDOWونضيفها على    INSERT   <<  CONTROL << DATAWINDOWخنتار من 
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 DW_EMPLOYEESىي   DATAOBJECTو   DW_1اليت قمنا بأضافتها يف اول الشرح . ان امسها 

 
 اذا ؟؟؟؟؟ م م (حنتاج تران زاكشن ). . . دل  DATAاشتغل الربنامج ولكن ال يوجد   >>  RUN  >> نشغل الربنامج 
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Transaction 

.   PowerBuilder database connectionزاكشن ، ما ىو  وكيفية استخدامو ( لن اعرب ىذا اللفظ ) ،ىو   ترن 
 قبل الوصول لقواعد البيانات . transactionقواعد البيانات  ، حبيث انو جيب انشاء وفتح ب  وصللل PBيستخدم يف 

 
 ؟؟؟؟  transactionما ىي خطوات استخدام 

 على قواعد البيناتجيب انشاءه  واعطاءه القيم االوليو اليت ختولو فتح اتصال  .1

 فتح اتصال مع قواعد البيانات .2

 نعمل عليها   DataWindow controlلكل  transactionدترير  .3

 قطع االتصال عند االنتهاء من الربنامج .4

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ SQLCAماذا نعٍت 

لربنامج ( الحظ انو يعمل على مستوى ا . PB  (SQL Communications Area)زاكشن من  جلوبل ديفولت  تران
Global   (. 

 كيف ديكن الوصول اليو ؟؟؟؟؟!!

File  <<  New  << PB object   <<   Connection Object wizard   !!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟ 
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 فقط) 4خاصية ) امهها  (  15( لو   object  transactionما ىي اخلصائص 

Transaction object properties 

Property Datatype Description 
In a database 
profile 

DBMS String The DBMS identifier for your connection. For a complete list of the identifiers 
for the supported database interfaces, see the online Help. 

DBMS 

Database String The name of the database to which you are connecting. Database 
Name 

UserID String The name or ID of the user who connects to the database. User ID 

DBPass String The password used to connect to the database. Password 

Lock String For those DBMSs that support the use of lock values and isolation levels, the 
isolation level to use when you connect to the database. For information about 
the lock values you can set for your DBMS, see the description of the Lock 
DBParm parameter in the online Help. 

Isolation 
Level 

LogID String The name or ID of the user who logs in to the database server. Login ID 

LogPass String The password used to log in to the database server. Login 
Password 

ServerName String The name of the server on which the database resides. Server Name 

AutoCommit Boolean For those DBMSs that support it, specifies whether PowerBuilder issues SQL 
statements outside or inside the scope of a transaction. Values you can set 
are: 

 True PowerBuilder issues SQL statements outside the scope of a 

transaction; that is, the statements are not part of a logical unit of work 
(LUW). If the SQL statement succeeds, the DBMS updates the database 
immediately as if a COMMIT statement had been issued. 

 False (Default) PowerBuilder issues SQL statements inside the scope of a 
transaction. PowerBuilder issues a BEGIN TRANSACTION statement at the 
start of the connection. In addition, PowerBuilder issues another BEGIN 
TRANSACTION statement after each COMMIT or ROLLBACK statement is 
issued. 

For more information, see the AutoCommit description in the online Help. 

AutoCommit 
Mode 

DBParm String Contains DBMS-specific connection parameters that support particular DBMS 
features. For a description of each DBParm parameter that PowerBuilder 
supports, see the chapter on setting additional connection parameters in 
Connecting to Your Database. 

DBPARM 

SQLReturnData String Contains DBMS-specific information. For example, after you connect to an 
Informix database and execute an embedded SQL INSERT statement, 
SQLReturnData contains the serial number of the inserted row. 

— 

SQLCode Long The success or failure code of the most recent SQL operation. For details, see 
“Error handling after a SQL statement”. 

— 

SQLNRows Long The number of rows affected by the most recent SQL operation. The database 
vendor supplies this number, so the meaning may be different for each DBMS. 

— 

http://127.0.0.1:64149/help/topic/com.sybase.dc37774_1150/html/apptech/X_ref356210949.htm
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Transaction object properties 

Property Datatype Description 
In a database 
profile 

SQLDBCode Long The database vendor’s error code. For details, see “Error handling after a SQL 
statement”. 

— 

SQLErrText String The text of the database vendor’s error message corresponding to the error 
code. For details, see “Error handling after a SQL statement”. 

— 

 

 )  Connection objectاو مبعٌت اخر اضافة   SQLCAادلوضوع بسيط ( كل ما حنتاجو فقط اضافة  

File  <<  New  << PB object   <<   Connection Object wizard    << Next   << 

 

 

Wish List    قائمة االمنٌات 

حاولت ان ادخل عالم المدونات فكتبت 

( ولحبً لألطالع ERPفً موضوع )

دخلت على ( بالصدفة  ) والبعبشه

Wish List  تختار ما هً قائمة ،

هزة  و غٌرها امنٌاتك من الكتب واالج

 . . . . . . . . . . . . 

 اسئلة مهمة فً حٌاتك . . . . . . . . 

 ما هً قائمة امنٌاتك فً الحٌاة  ؟؟؟

 ما هً مشارٌعك المستقبلٌة ؟؟

 ما هً السٌارة التً تحلم بها ؟؟

 ما هو المشروع الذي سٌغٌر حٌاتك ؟

 من هً سٌده الحسن والجمال ؟؟؟ 

Visit :  

worldoferp.blogspot.com 

http://127.0.0.1:64149/help/topic/com.sybase.dc37774_1150/html/apptech/X_ref356210949.htm
http://127.0.0.1:64149/help/topic/com.sybase.dc37774_1150/html/apptech/X_ref356210949.htm
http://127.0.0.1:64149/help/topic/com.sybase.dc37774_1150/html/apptech/X_ref356210949.htm
http://www.worldoferp.blogspot.com/
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 transactionطرق جللب ادلعلومات اليت حيتاجها  3الحظ انو  خيَتك بُت 

INI  ملف )text  ( قمت بإختيار ىذا اخليار ألنو يسمح يل التعديل من خارج الربنامج .  –ختزن فيو ادلعلومات الالزمة لالتصال 

Regedit  ختزن ادلعلومات داخل )regestry  ( 

Script   ( داخل الكود) 
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 INIبتخزينها يف  PBىذه ادلعلومات اليت قام 

[DataBase] 

DBMS=ODBC 

Database= 

UserId= 

DatabasePassword  =  

LogId= 

LogPassword= 

ServerName= 

DbParm=ConnectString='DSN=EAS Demo DB V115;UID=dba;PWD=sql' 

 . ادلعرف اصال  ODBCادلوجود يف    data source nameىو  dsnالحظ ان 

 اخلاص بادلشروع الذي تعمل عليو  نقوم باضافة الكود التايل  Openيف 

n_test_dw_connectservice inv_connect 

inv_connect = create using "n_test_dw_connectservice" 

 

if inv_connect.of_connectdb()= 0 then 

Open ( w_test_dw_main  )  

end if 

 )  w_test_dw_mainافتح (  >>)  Zeroت بنجاح ( راح يرجع عد البياناتدتت عمليو االتصال بقوا اذا 
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 نكتب الكود التايل )  w_test_dw_main(اخلاص يف الشاشة اليت نعمل عليها  Openيف 

dw_1.settransobject(SQLCA) 

dw_1.retrieve(); 

 نشغل الربنامج  ونشوف .

 
 : (1مطلوب رقم )

   القيم االوليو اليت حيتاجهاجيب انشاء ترن زاكشن  واعطاءه  .1

 فتح االتصال .2

 اليت سوف يتم انشاءىا  DW CONTROLدترير ( اسم ترن زاكشن ) اىل  .3

 DISCONNECTاهناء االتصال عند انتهاء العمل . باالمر  .4



  PowerBuilder 11.5 - DW TECHNOLOGY      3122 
 

القسم الثالث  -  19 PowerBuilder  11.5 الخطوة األولى فً    

 

 * استراحت : قٌة االعتقاد االيجابي

قاد اإلٌجابً" وخلص إلى قرأت أن علم اإلدارة فً إٌطالٌا قدم نظرٌة "قوة التوقعات" ونظرٌة "االعت
الذي تطبقه الشركات الناجحة. وخالصته أنه لٌتحقق النجاح البد  "إدارة التوقعات"،تخصص إداري عنوانه 

 أن تكون التوقعات المستقبلٌة إٌجابٌة. 
من رّكز على النجاح واعتقد به، سٌتحقق له، والتجارب تقول: "أنا عند ظن عبدي بً". وفً الحدٌث القدسً 

 من ٌخاف من القرد ٌخرج فً وجهه.. والمثل العامً ٌقول: رّكز على اإلخفاق واعتقد به، سٌتحقق لهومن 

ٌنطلق المنهج النبوي من المبدأ التفاؤلً بغض النظر عن الواقع المرٌر. فعندما كان صلى هللا علٌه وسلم 
منَّ هذا األمر، حتى ٌسٌر الراكب وهللا لٌتمتوسدا بردة له فً ظل الكعبة، وطلبوا منه أن ٌستنصر لهم، قال: 
. اإلٌجابٌة والرضا ولكنكم تستعجلون من صنعاء إلى حضرموت، ال ٌخاف إال هللا، والذئب على غنمه،

والتفاؤل والتصالح مع الذات، أمور حمٌدة تنعكس على آفاق الحٌاة سعادة وبهجة وراحة وطمأنٌنة، والعكس 
تشاؤم ال ٌهنؤون بعٌش، وال ٌعرفون معنى االبتسام، وال ٌنشرون صحٌح، فالذٌن ال ٌعرفون إال السلبٌة وال

 بٌنا الناس إال الٌأس.
 

 )ال بأس، طهور إن شاء هللا(.وقد ورد أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم دخل على رجل ٌعوده، فقال: 
وسلم: )فنعم إذا(. لقد فقال: كال، بل حمى تفور، على شٌخ كبٌر، كٌما تزٌره القبور. قال النبً صلى هللا علٌه 

ٌُلفت نظر ذاك المرٌض إلى الفائدة من مرضه وألمه، وهً تطهٌره من ذنوبه، لكن المرٌض لم ٌر    أراد أن 
 من األمر إال أسوأ شًء منه.

 

وإذا عال الهدف ازداد  .التوقعات اإلٌجابٌة أمر ضروري لتحقٌق األهداف، لكن ال بد أٌضاً من اتخاذ األسباب
وب لتنفٌذه. فالبد من السعً حتى نستطٌع التفرٌق بٌن الطموح واألحالم. فالطموحات التً الجهد المطل

ة عالٌة تسعى لتحقٌقها تعطً ثمارها بإذن هللا، فً حٌن تبقى التوقعات اإلٌجابٌة أحالما إن  ٌرافقها عمل وهمَّ
الحسناء سٌدفع المهر الذي لم ٌرافقها عمل ولم ٌبذل صاحبها جهداً. وقد نبهنا الشاعر إلى أنه من ٌخطب 

غلُُه المهرٌُطلب منه مهما كان مرتفعاً: "  ٌ ومن ٌخطب الحسناء  لم  ". 

 

كثٌر من الشباب ٌطمحون أن ٌدخلوا كلٌة الطب أو الهندسة، ولكن فً النهاٌة ٌدخلهما بعضهم فقط، وٌخفق 
لشاب الذي ٌخطط إٌجابٌا ٌكون لدٌه نهم لم ٌسعوا السعً الكافً لنٌل ما تمنوا. لكن مع ذلك فاالباقون وذلك أل

فً حٌن ٌبقى غٌره على ذكرى حلم لم ٌتحقق، وٌتضجر من القضاء، ناسٌاً أنه ورد فً الحدٌث: فمن بدائل، 
رضً فله الرضا ومن سخط فله السخط.وفً التنزٌل: )ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعٌها(، وهنا ٌجدر بنا 

لم ٌعملوا لتحقٌق ما ٌطمحون إلٌه فقال: إن قوما قالوا:التأمل فً قول الحسن البصري فً أناس   

.نحسن الظن باهلل! كذبوا... لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل  

 

صت كاتبيا . اكره كلمت منقٌل للفائدة لما فييا من ىضم حقٌق الناس   ًخا: مقالو جميلو ًلكن لالسف انا ال اعلم من ىٌ  قٌة االعتقاد االيجابي

 .  دٍ لينتيي امر الكاتب  "مجيٌل"من منتدٍ لمنت
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EASDemoDB115 (DEMO DATABASE ) 

لشركة بيع  Tablesوىي ألغراض التعلم حتتوي على جداول   ANYWHERE 11تنزل بشكل تلقائي مع   DBىذه 
 Product , ادلنتج  Financesادلاليو ،  Department، اقسام   Employeeمالبس رياضية ( موظفيُت 

Information   ادلبيعات  ،Sales  .  ( 

 
 



  PowerBuilder 11.5 - DW TECHNOLOGY      3122 
 

القسم الثالث  -  21 PowerBuilder  11.5 الخطوة األولى فً    

 

 :)  2رقم (  )Task( ادلطلوب

 )datawindow object  ) Tabularارجاع  ادلوظفُت ومعلومات عنهم + االقسام اليت يعملون هبا . بشرط ان يكون نوع 

ويقوم  SQLمع مالحظة انا ال نكتب كود  -  Boldوعملو   Headerو تضليل    employee Idحسب   sortو عمل 
Datawindow Painter  وايضا قام بأنشاءJoin  )Inner  بناءا على العالقة بُت (Employee   وDepartment 

 
 .  Runاليت قمنا بانشاءىا )  . ونعمل   dw_1  )datawindow control يف نفس   DW objectنضع 

ل او استفسار ال تًتدد بالسؤال على ادليل اىل ىنا . . . . . . . . بداية موفقو ان شاء اهلل .... يف حال وجود اي سؤا
Tamirbarakat@hotmail.com    او tamer.r.barakat@facebook.com . 

mailto:Tamirbarakat@hotmail.com
mailto:Tamirbarakat@hotmail.com
mailto:tamer.r.barakat@facebook.com
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CONTROLDATAWINDOW  )Properties, Events, Functions (  

  (   Propertiesلخصائص )ا

DataObject  حسخخذو نشبطdw control  يغdw object dw_1.Datawindow="dw_emp" 

Object . حسخخذو نًؼانجت انذاحا بصٕسة يباششة dw_1.object.emp_id[1]=1 

Visible  ًنهخحكى فdatawindow  ْم ًْ يشئٍت او ال dw_1.visible=True 

Enabled  ًنهخحكى فdatawindow  ْم ًْ لابهت نهخؼذٌم او ال dw_1.Enable=false 

X,Y,Width,Height  ٌنهخحكى فً يكاdatawindow( Powerbuilder Unit) dw_1.x=5 

Resizable  ًٌكٍ جؼمdw control  . لابهت نهحشكت dw_1.Resisable= True 

Taborder   

Icon   

HScrollBar   

VScrollBar   

  SyBooks (( objects and controls  ىذه ليست كل الخصائص ولكن اىمها لألستزاده في ىذا الموضوع

  ) ( Eventsدحداث اال

، عند عمل تعديل على  eventىذا ايضا  Click Double  ) ، ايضا عند الضغط بادلوس  eventاعند الضغط بادلوس ( ىاذ
وبذلك عند تنفيذه   eventنستطيع وضع كود داخل  .   Eventىذا  Enter) ، عند الضغط على  Dw  )eventزلتوى 

 يتم تنفيذ الكود . 

 ؟؟؟؟!!!!!   PowerBuilderادلوجوده يف  eventsما ىي ابرز انواع 

1. Changing data   يتم تنفيذ ىذه اجملموعة منEvents   تا منها الدا على عند تعديل. 

2. Database access ن م يتم تنفيذ ىذه اجملموعةEvents  عند عملretrieve  اوupdate . 

3. Error handling  يتم تنفيذ ىذه اجملموعة منEvents  عند حدوثError   . 

4. Focus  . (فوكس) يتم تنفيذ ىذه اجملموعة عند تغَت الفوكس بشكل عام  

5. Key presses )keyboard الضغط على (enter مثال  . 
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6. Mouse actions  كل ما لو عالقةEvents  رتبطو ادلMouse . (الفارة)  

7. Printing 

8. Rich Text 

9. Scrolling 

11. TreeView actions  خاص بالداتاويندو )TreeView ( 

11. Miscellaneous  مثل Constructor   ،Destructor  ،Resize  . 

 

 

 اليت قمت باالشارة ذلا . Eventادلوجودة الحظ بعض   Listمن نفس New Event  تستطيع اضافةطبعا 
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  Functions or Methods  فالوضائ

بشكل عام الجراء عمليات زلددة مثال مجع عددين وارجاع الناتج . نقوم حنن مبناداتو عند حدوث  functionsحنتاج ال 
لالمهية  بل ذلك ساعود دلوضوع مت شرحةوكما قيل بادلثال يتضح ادلقال لكن ق Buttonحدث معُت مثل النقر بادلوس على كبسة 

 القصوى .

 OOP - Object Oriented Programming   معPowerBuilder  ( الربرلة الشيئية) 

 . DWواجلزئية ادلهمة يف ىذا ادلوضوع  PowerBuilder) مبا يف ذلك objectكل شي يف احلياة عبارة عن شيء ( 

 رلموعة من البيانات ذات الصلة   حتقق شروط معينة   ) ؟؟؟ Objectما ىو الكائن (

 )Attributesص ، عناصر  (خصائ DATAذلو  .1

 ) eventsو  PowerBuilder  )functionsيف   Methodsذلو  .2

  Classلو كالس  .3

 قبل استخدامو .  جيب انشاءه  .4

 ؟؟؟؟ PowerBuilderمعلومة على السريع : كيف ديكنٍت رؤية الكود ادلكتوب يف 

  R Click <<  Edit Sourceادلراد رؤية الكود تبعو مث   Object    نغلق الـ

  

 من الكود المكتوب بعض 

global type w_test_dw_main from window 

end type 

type dw_1 from datawindow within w_test_dw_main 

end type 

اصبح  2011وانه فً هذه السنه    ++C/Cتمت كتابته بلغة   POWERBUILDERهل تعلم ان 

  100,000بلغ عدد المستخدمٌٌن اكثر من    1998سنه  وهل تعلم انه فً عام   20عمره 
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 .  DWاخلاصة بـ   Methodsامثلة على 

1.SetTrans   ىذه ادلثود تأخدPARM  من نوعtransaction   اذا يف مشاكل .   1-اذا كل شي دتام و  1وتعيد قيمة 

 بالًتن زاكش ادلراد استخدامو . dwوتستخدم لتعريف 

      integer dwcontrol.SetTrans ( transaction transaction ( 

  dw_1.settrans(SQLCA)مثال : 

2.SetTransOBJECT()  نفسsettrans()    والفرق اجلوىري بُت االثنُت انsettransobject   تكون تعطينا حرية
 )commit  ،RollBack ،connectاكثر بالتحكم بالًتان زاكشن  ( 

 dw_1.settransObject(SQLCA)مثال : 

 مثال : 

IF dw_Employee.Update()>0 THEN 

  COMMIT USING emp_transobject; 

ELSE 

  ROLLBACK USING emp_transobject; 

END IF 

3.Update()  لتحديث قواعد البيانات وعادة ما تستخدم بعد تستخدمaccepttext()   اذا دتت العملية بنجاح و  1تعيد قيمة
   Booleanمن نوع  Paramاذا يف اي مشكلة . ويف بعض ادلرات ديكن ان تاخد  1-

4 .AcceptText() 

تأخذ القيم من  updateيتم حتميل الداتا فيها اوال واي عملية مثل  bufferـ حاجة تعرف ب  datawindowيوجد يف 
buffer  وليس من ما تشاىده يفdatawindow  لذلك عند تنفيذ ادليثودaccepttext  تقوم بتعديل الداتا داخل البفر لتكون

 .   () updateية اخرى مثل منادات االمر جاىزة  بعد ذلك الي عمل

لكن ليس يف مكانو يف ىذه اللحظة .  )موضوع مجيل(يف ىذه ادلرحلة    DataWindow Buffersبـ  ال تزعج نفسك كثَتا 
 . DataWindow Controlsاليت نستخدمها مع  Methodsحيث موضوعنا ىنا 
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5.InsertRow   الضافة )row  ات جيب عمل جديد وبعد ادخال البيانUpdate()  ( 

6.deleteRow  حلذف )row  معُت وجيب بعد احلذف عمل Update() ( 

7.Retrieve  ( تستخدم ألرجاع البيانات )dw_1.retrieve () و وتعيد عدد ال ـRows  ادلوجوده يفdatawindow 
 يف حال وجود مشكلة ما او عدم وجود داتا راجعو.  1-و 

 مثال :

long ll_rows 

dw_main.SetTransObject(SQLCA) 

ll_rows = dw_main.Retrieve() 

IF ll_rows < 1 THEN MessageBox( "Database Error","No rows retrieved.") 

 مثال أخر :

dw_1.Reset( ) 

dw_1.Retrieve(ll_emp_id) 

 

8.SetFilter   

   DW  .    dw_1.setfilter(ls_format)تستخدم ىذه ادليثود يف وضع فلًت معُت على الداتا ادلوجود يف 
integer dwcontrol.SetFilter ( string format ) 

9.Filter لعرض النتيجة الفلنر  

 مثال :
string DWfilter2 

DWfilter2 = "cust_qty > 100 and cust_code >30" 

dw_Employee.SetFilter(DWfilter2) 

dw_Employee.Filter( ) 

   ) DataWindow Reference لالستزاده يف ىذا ادلوضوع مراجعة كتاب (  Methodsيوجد الكثَت من الـ 

Chapter 9 : Methods for DataWindow Controls   )sybooks PowerBuilder 11.5 . ( 
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 ( صدى الصوتEchoاسترادحة : مع الفيزياء  )

 ..ياة بعينها  ظاىرة طبيعية يف عامل الفيزياء تسمى ايكو مبعٌت الصدى ( صدى الصوت ) ىي احل
 إن احلياة ال تعطيك إال بقدر ما تعطيها ..

 مبقدار ما حترم نفسك منها .. وال حترمك إال
 ياة مرةة أعمالك وصدى أقوالك ..احل
 ا أردت أن حيبك أحد فأحب غَتك ..إذ

 أردت أن يوقرك أحد فوقر غَتك .. وإذا
 أردت أن يرمحك أحد فارحم غَتك ..إذا 
 ك أحد فاسًت غَتك ..أردت أن يسًت وإذا 

 الناس أن يساعدوك فساعد غَتك .. إذا أردت
 ك فاستمع إليهم لتفهمهم أواًل ..وإذا أردت الناس أن يستمعوا إليك ليفهمو 

 ال تتوقع من الناس أن يصربوا عليك إال إذا صربت عليهم ابتداًء .

 
*********************************. 

 شىت رلاالت احلياة، يت تنطبق علىىذه سّنة اهلل ال
 ذي جتده يف مجيع تضاريس احلياة..وىذا ناموس الكون ال

 إنو صدى احلياة..

 رعت.ستجد ما قّدمت وستحصُد ما ز 

 
 خالصة ادلوضوع ىي مجلة واحدة :::::: 

 

 
 §¤~عامل الناس كما تحّب أن يعاملوك ~¤§ 
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 . 3ادلطلوب رقم 

 االضافة اىل امكانية اضافة ، تعديل ، حذف موظفُت . شاشة للموظفُت ( حتتوي على قائمة باالمساء ب

    2. حتتوي الشاشة على  DBو الربط  ) MDI ) Template Applicationادلهارات ادلطلوبة : انشاء 
datawindow  ايضا على االوىل تكون مبثابتlist   حتتوي مجيع ادلوظفُت و الثانية حتتوي ادلعلومات التفصيلية . كما يف الشكل

 FreeFormمن نوع   dwobjectحتتوي  dw_2و  Gridمن نوع   dwobjectحتتوي على  dw_1التايل . 

 
 . من خصائص  dw_2و  dw_1حيث جيب حتدد ادلكان ادلراد اضافة  Resizeال تنسى موضوع 

Dw_1.x= 5   مثال وايضاdw_1.height=this.workspaceheight     
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 التي نعمل فيها .  _this = wالذي  نحن فيو مثال في الحالة التي فوق  ject obتشير الى  :     thisماذا تعني 

،  New   ،Save  ،Delete) فور بتونز (  buttons  4نحتاج اربع كبسات او زرار  ) باالنجليزي ادحسن ( 
Print  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dw_2.reset( ) 

dw_2.insertrow(1) 

dw_2.accepttext( ) ;  

dw_2.update( ) 

dw_1.retrieve( ) 

long is_deleted 

is_deleted = MessageBox("Delete Message", "Are You Sure",  Exclamation!, YESNO!, 2) 

IF is_deleted = 1 THEN 

 dw_2.deleterow(1); 

 dw_2.update(); 

dw_2.insertrow(1); 

dw_1.retrieve( ); 

END IF 

dw_2.print( ) 
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  () dw_2.printات جنرب نطبع . . نالحظ انو يوجد بعض ادلالحظوانشوف الناتج    Runنعمل 

 خنتار اسم  Manager IDحنتاج اىل اجراء بعض التعديالت من حيث 

 ادلدير افضل من رقمو و بذلك تكون فرصة ادلستخدم احسن يف

 لو ارجعنا   Cityاالختيار  وقابلية الربنامج للقراءة . الحظ مثال  

 بدل الطباعة ادلوجود بذلك حنن قلل الوقت واجلهد ،    Citysكل 

 كيف ؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟  قائمة منسدلة .االختيار  من 

  >>> Department IDالحظ ايضا 

DropDownDW  

 خصائص   DWوىنا نتحدث بدقة اكثر  للـ حتدثنا عن اخلصائص 

 خصائصو اخلاصة اليت دتيزه عن غَتة ( نذىب اىل  objectوايضا لكل 

Dw Painter   خنتارcity  )column Name(  و نرى ما ىي 

 ، position  ،HTML ،ToolTip  ،Editابرز اخلصائص لو ( 

Font  اخل ) حنتاج ىنا اىل . . .،Edit  واالمعان هبا بشده 

 يوجد العديد من االنواع من  

 Style Type  خنتار طبعا
 حسب احلاجة و ىي ىنا 

 DropDownDw
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، وجيب  d_dddw_cityوليكن االسم   Citysقط توي فحبيث حت employeeعادية جدا من جدول  Dwانشاء  .1
 . ) SQL( نفس الفكرة يف حلذف النتائج ادلتكرره  distinctان جنعلها 

 . DBادلاسًت اليت نعمل عليها وخنتار القيمة اليت سوف تظهر للمستخدم والقيمة اليت سوف ختزن يف  dwنريد ربطها مع  .2

  Allow editing )check box(   

عل ادلستخدم قادر على ادخال تستخدم جل  
 البيانات  

 Allows Show Arrow  ألظهار 

 Dddw   كقائمة ذلاbar   على اجلنب 

 Autoretrieve  تستخدم جلعلdddw 
ترجع الداتا مباشرة بدون احلاجة اىل اي كود  
 اضايف . 

 Run <<< . وعلى بركة اهلل 

 

 

 والتعديل عليها وحذفها .ة االقسام : انشاء شاشة لالقسام حبيث يتم اضاف 4ادلطوب رقم 

واما ان يتم انشاء  DBمن نفس  usersللدخول للربنامج  ولديك خيارين اما ان يكون   loginانشاء شاشة : 5ادلطلوب رقم 
Table   جديد امسوusers  وحيتوي علىusername  وpassword   . 

 لربنامج .ل Iconللربنامج  ووضع   deployment: عمل    6ادلطلوب رقم 

  . sport wear Incجيب االنتهاء من ىذه اخلطوات الستة . مث مراجعة ادلثال ادلوجود مع الربنامج 
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  employeesنالحظ ادللفات ادلوجودة نشغل الربنامج ؟؟ بالضغط على  ؟؟ ؟  ؟ deploymentبعد عمل 

 

 جهاز على   DBتاجو جعل لربنامج على اكثر من جهاز كل ما حناوعافية . . . . . لتشغيل وصحتُت 

Server  وربط الربنامج عن طريق  )( حىت لو جهاز عاديODBC  . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  تجري الرٌاح بما تشتهً السفن . . . .

) هنا ممكن ٌعملو االلمان     PowerBuilderاالمرٌكٌة  المالكة لـ   SYBASEااللمانٌة  لشركة  SAP مع شراء شركة 

 اللً ما عملوه االمرٌكان ( 

1.Full .net  مع االصدارات المتتالٌة لـ (PowerBuilder  2 اصبح ٌحتوي على   -  IDE  ) 

A  .Classic PB 

B . PB.NET 

2.Open development – integrate with JEE, support for Web  

3.SAP Opportunities  

oModules built with PowerBuilder 

oPowerBuilder to customize SAP installations 

oPowerBuilder as a front end to SUP 
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 النهاية

احلمد هلل الذي يسر ىذا العمل البسيط  .أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم ان جيعلو يف ميزان  
 ان اخطأت من نفسي ومن الشيطان .حسنايت ، اللهم ان احسنت منك وحدك ال شريك لك و 

حتية للشعوب العربية ادلنتفضة يف وجهو الظلم واالستبداد والقهر واجلوع والذل واذلوان  . وكما قال  
 من رضع كأس الذل دىرا       راى يف احلرية خرابا وشرا      الشاعر :

 . PowerBuilder ىذا اخر جزء من كتاب اخلطوة االوىل يف 

    tamirbarakat@hotmail.comستفسار على ادليل للسؤال واال

 مشاريع كثَتة و كبَتة .  يف اخلاطر

     Power Designerوايضا PB.NET  &WEB PBابة يف رلال تالك.1

 ) OCA  &OCPل ( كاورا هادات شرحلة . 2

أرحب بأي انسان حيب ىذا اجملال ويريد  www.worldoferp.blogapotة على بدأت بادلشروع كمدون ERP.عامل 3
 ادلساعدة . طبعا اجملانية النو ال يوجد عائد مادي يف الفًتة الراىنة  . 

 .) PowerBuilder( بأستخدام  واحدة ةو ورش كوحد .مشروع برنامج مستودعات ومشًتيات4

 

 

 .الناجحون ٌقارنون إنجازاتهم بأهدافهم  والفاشلون ٌقارنون إنجازاتهم بأنجازات غٌرهم

حولنا ولمن  عبٌر عن مشاعرنا النفسنا  ولمنتسنكون اكثر سعادة حٌن نكون اكثر براءة و عفوٌة فً ال

 نعرف ولمن ال نعرف : التعبٌر عن المشاعر لٌش بوحا باسرار نووٌة . 

  

mailto:tamirbarakat@hotmail.com
http://www.worldoferp.blogapot/

